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Kerstbijeenkomst maandag 18 december
Leden en donateurs van de VGG worden hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
kerstbijeenkomst.
Deze zal dit jaar worden gehouden in het:

St. Annagebouw, achter de Vituskerk in Hilversum.

Het St. Annagebouw ligt achter de Vituskerk. Het terrein is via de ingang aan de
Emmastraat (torenzijde) te bereiken. Voor de toren en aan de linkerzijde van het
kerkgebouw (Schapenkampzijde) is voldoende parkeergelegenheid. Daar bevinden
zich links van de kastanjebomen ook twee speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden.
De gehele doorgang naar het Annagebouw dient vrij te blijven van auto’s. Bij
eventuele calamiteiten dienen de hulpverleningsvoertuigen vrij doorgang te hebben.
Parkeren bij de ingang van het Annagebouw is niet toegestaan, dit is alleen voor laden
en lossen.
De kerstbijeenkomst wordt gehouden in de Vituszaal van het St. Annagebouw.
Vanaf 14.15 uur is de zaal open en bent u van harte welkom.
Het bestuur van de VGG doet zijn uiterste best om u een gezellige middag te bezorgen.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u deze middag met oude bekenden
samenzijn. Er is live muziek, verzorgd door Arnold Schreuder.
Na afloop ontvangt u een kleine kerstattentie, waarvan u thuis nog even kunt
nagenieten.
Bent u slecht ter been en woont u in de regio, maar wilt u toch graag komen, neem dan
even contact op met Jan Rebel, secretaris, tel. 035-5256649.
Graag tot ziens.
Het bestuur
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Van de redactietafel
Het is er uiteindelijk toch van gekomen: we hebben weer een regering. Na
maandenlang onderhandelen over bijna alles werd er een akkoord bereikt. Met
betrekking tot de plannen voor de pensioenen bleef het bedenkelijk stil en hoe
alle veranderingen in zorgstelsel en belastingheffing uitpakken valt nog te
bezien. Tijd om flink aan de poort te rammelen. De koepel KNVG heeft een
manifest het licht doen zien, waarover u elders in dit bulletin meer vindt.
Degenen die zich aangemeld hebben voor de rechtstreekse mailing vanuit de
Federatie hebben hier al eerder bericht over gekregen. (Opgeven voor deze
mailing kan nog steeds bij de secretaris!)
Verder bleef de brievenbus vrij leeg en is het nummer wat dunner geworden
dan gebruikelijk. Volgende keer beter? Ik wens u toch weer veel leesplezier en
wellicht tot ziens op de kerstbijeenkomst.
En vergeet niet de petities te ondertekenen!
Herman Goossens

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 12 februari 2018
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Nieuws uit de Federatie (FPVG)
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De nieuw opgerichte vereniging LBPG (Landelijke Belangenvereniging
van Philips Gepensioneerden) telt op het ogenblik 1400 leden met e-mail
adres en 160 zgn. postleden. Deze laatsten hebben geen e-mailadres of
willen dit niet opgeven. De contributie was het eerste jaar gratis, maar
men denkt nu aan een contributie van € 25,- per jaar.
Als bestuur van de VGG blijven wij zeggen, deze vereniging is niet
bedoeld voor VGG-leden. Deze zijn immers via de VGG al vertegenwoordigd binnen de Federatie.
De kandidaat vice-voorzitter Wim Vaatstra is door de ALV van de
Federatie gekozen.
De 2 nieuwe leden voor het Algemeen Bestuur van het PPF hebben hun
goedkeuring gekregen van De Nederlandsche Bank. Het zijn de heren
René ter Huurne en Coen Reuvers.
Het zorgcollectief voor Philips gepensioneerden is destijds via het IAK
ondergebracht bij VGZ. Dit jaar is het laatste jaar van de vijfjarige
contractperiode. Op de door Philips uitgeschreven tender hebben, aldus de
heer Tromp, voorzitter van de cie Zorg en Zorgverzekering van de
Federatie, vijf verzekeraars gereageerd en uiteindelijk is de keuze gevallen
op Avero-Achmea. Bij het maken van de keuze is vooral gekeken naar
welke aanbieder het dichtst komt bij het huidige contract zoals dat geldt
voor zowel de actieven (inclusief re-integratie e.d.) als de inactieven.
Door de keuze voor Avero-Achmea is de betekenis van de wijziging ten
opzichte van het bestaande pakket nagenoeg nihil.
Het contract zal zowel voor Royal Philips als ook voor Philips Lighting
gelden. De deelnemers krijgen eind van het jaar een nieuwe polis en half
februari volgend jaar een nieuw pasje; beide met de naam van de nieuwe
combinatie. Deze overgang geeft geen problemen omdat de meeste
zorgverleners met het BSN (burgerservice nummer) werken dat uiteraard
niet verandert.
De aanvullende verzekering is voor 95% identiek aan de huidige en de
pakketkorting blijft gelijk. Voor 2018 blijft de premie voor de aanvullende
pakketten gelijk aan die van 2017.
Frans van der Post
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Manifest "Red Ons Pensioenstelsel"
Oud bestuurslid Rob de Brouwer van onze Koepelorganisatie KNVG
(Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden - die onze
belangenbehartiging richting overheid verzorgt) heeft een manifest doen
verschijnen onder de veelzeggende titel “Red Ons Pensioenstelsel”.
Hierin wordt gepleit om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen vóór
het standpunt dat het pensioenstelsel, met uitzondering van het
Financieel Toetsingskader (FTK) ,moet blijven zoals het is.
Hoewel wij het niet geheel eens zijn met een aantal formuleringen, met
name in de inleiding, zijn wij van mening dat de inhoudelijke argumenten wel degelijk hout snijden en zeer overtuigend zijn.
Als VGG staan wij achter dit initiatief, en vragen U, onze leden, om het
manifest te ondersteunen door Uw handtekening er onder te plaatsen. U
kunt dit doen via internet. Zelf heb ik dit al gedaan.
Gerard Visscher
De hoofdlijnen van het manifest staan op de volgende bladzijde.
Voor ondertekening kunt u terecht op:
http://www.red-ons-pensioenstelsel.nl/
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Ons pensioenstelsel (bijna) het beste ter wereld
Internationaal staat nederland nog altijd op de tweede plaats van de jaarlijkse
global pension index van adviesbureau Mercer. Denemarken staat bovenaan,
maar het verschil met Nederland wordt kleiner. De global pension index
vergelijkt sinds 2009 de pensioenstelsels van landen over de hele wereld en is
gebaseerd op 3 elementen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en
integriteit.
Er is geen dossier waar een grotere mist
omheen hangt dan het pensioendossier. Het
gaat niet goed met het Nederlandse
pensioenstelsel en daarom moet het anders,
zeggen de hervormers, vertegenwoordigd in
Rutte III. Het gaat uitstekend, er hoeft niets
te veranderen vinden de voorstanders van
het op solidariteit gebaseerde Nederlandse pensioenstelsel. Het is vrijwel niet
mogelijk een onafhankelijk oordeel te vinden over de staat van de Nederlandse
pensioenen. Daarom hier nog maar eens een poging een inzicht te geven in de
actuele stand van zaken, gebaseerd op een aantal recente actuele rapportages.
Wat vindt de OESO van ons pensioenstelsel?
De OESO, internationale organisatie voor economische samenwerking en
ontwikkeling, heeft vrijdag 20 oktober 2017 een rapport uitgebracht waaruit
blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen relatief een hoge opbrengst behalen
met hun beleggingen. In 2016 was het gemiddelde rendement 7,2%. Daarmee
staan de Nederlandse pensioenfondsen in de top 3 van best scorende
organisaties. Binnen de OESO (35 landen) doen alleen Polen en Ierland het
beter.
Verlies uit crisis is goedgemaakt
De OESO stelt vast dat de financiële verliezen die tijdens de crisis werden
geboekt, inmiddels zijn terugverdiend. Wel blijft de lage rente druk uitoefenen
op rendementen van obligaties, waarin ook Nederlandse pensioenfondsen in
ruime mate hebben belegd, om zo min mogelijk risico te lopen.
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Door rentestijging wordt het beter of....toch niet?
Nu de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd het monetaire financieringsbeleid (drukken van geld) langzaam te zullen afbouwen, gaat de rente
mogelijk verder stijgen. Enerzijds is dat goed voor de pensioenfondsen, omdat
daarmee hun dekkingsgraad zal stijgen. Maar rentestijging heeft als nadeel dat
de obligaties, waarin pensioenfondsen hebben geïnvesteerd, minder waard
worden. De OESO is bang dat pensioenfondsen risicovoller zullen gaan
beleggen om dit verlies te compenseren.
Slim beleggingsbeleid
Nederlandse pensioenfondsen beleggen het grootste deel van hun vermogen in
het buitenland. De vorige minister van economische zaken Kamp, gaf aan, dat
hij liever heeft dat ze meer in de Nederlandse economie investeren. Maar
gezien de hoge rendementen die ze halen, lijken pensioenfondsen het gelijk aan
hun zijde te hebben wat betreft de internationale spreiding van hun
beleggingen.
Verlies, maar vooral op papier.....
Hoewel de pensioenfondsen deze dagen mooie cijfers en stijgende dekkingsgraden presenteren, blijft het Elsevier Weekblad somber. Het blad geeft
daarvoor deze verklaring: een flink deel van het rendement dat pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben gemaakt komt juist door de dalende rente.
Dat werkt zo, zegt Elsevier: obligaties geven rente en als de rente daalt,
worden oude obligaties met een hogere rente meer waard. Daardoor haalde het
ABP vorig jaar een rendement op haar obligatie-portefeuille van 5,5%. De
pensioenfondsen voor metaal en techniek PME en PMT, die veel meer van hun
geld in obligaties belegden (bijna de helft) claimden vorig jaar zelfs een
rendement van 10 en 11,5%. Maar nu de rente weer stijgt worden andere
vormen van beleggen populair en daalt de waarde van de obligatieportefeuille.
Daardoor leed het ABP in de eerste 9 maanden van 2017 volgens Elsevier een
verlies van 1,5 miljard euro op obligaties. Daar komt nog verlies op andere
producten (derivaten) bij. Stond het ABP vorig jaar rond dezelfde tijd nog op
een plus van 11 miljard op deze beleggingen, door de stijgende rente leidt het
ABP in totaal een verlies van 3,9 miljard euro.
De 4 grootste pensioenfondsen van Nederland (ABP, zorgfonds PFZW, PMT
en PME) melden allemaal verliezen op hun obligaties in de eerste 9 maanden
van dit jaar. Het gaat om 10 miljard euro aan pensioengeld dat zo zou zijn
“verdampt”, maar alleen op papier, nauwelijks in werkelijkheid.
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Zal de dekkingsgraad verder stijgen?
Waar Elsevier minder aandacht aan besteedt is dat door de stijgende rente wel
minder vermogen nodig is voor de verplichtingen. Of dit gegeven in
samenhang met het beleggingsbeleid van de fondsen de dekkingsgraden verder
kan laten stijgen zal de nabije toekomst uitwijzen.
Conclusie
Het gegoochel met cijfers ten spijt: wat de Nederlandse pensioenen betreft is
het glas volgens internationale waarnemers dus vrijwel vol.....
Bovenstaande samenvatting is gebaseerd op de volgende bronnen:

www.businessinsider.nl

www.elsevierweekblad.nl
Mercer, Linda Welther, 23 oktober 2017.

Dekkingsgraad bij het Philips Pensioenfonds (PPF) en bij
Pensioenfonds Metalektro (PME)
De dekkingsgraad (DG) bij de pensioenfondsen is de laatste maanden verbeterd door
een positieve ontwikkeling op de aandelenmarkten, maar vooral ook door stijgen van
de rentetermijnstructuur (reken-rente).
Bij het PPF nadert de DG de 116%, waarboven een (kleine) indexatie mogelijk wordt.
Als het PPF-bestuur tegemoet komt aan het verzoek van “De Federatie” om uit te gaan
van de wettelijke minimum DG van 110% voor indexatie, dan zou zelfs een wezenlijke
indexatie tot de mogelijkheden behoren.
Bij PME ligt de DG rond de 100%. Dus op korte termijn is geen indexatie of korting te
verwachten. Echter eind 2019 moet de DG boven de 104,2% staan om verdere korting
te voorkomen. PME zit dus nog volop in de gevarenzone, met als schrale troost, dat dit
geldt voor 29% van de pensioenfondsen - de grotere - met 3,7 miljoen actieve en 2,1
miljoen pensioengerechtigde deelnemers. Dat is 68% respectievelijk 65% van alle
actieve en pensioengerechtigde deelnemers: in beide gevallen de meerderheid van de
deelnemers.
Het is aan de politiek om, als de reken-rente door het handelen van de ECB zo laag
blijft, hier iets aan te doen. Zie ook:
dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/statistisch-nieuws-2017/dnb364880.jsp
Gerard Visscher
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Uit het archief
Veertig jaar geleden is het al weer. Het telefoniecontract van de eeuw werd het
genoemd, de opdracht om, in een consortium, Saoedi-Arabië te voorzien van een
nieuw telefonienetwerk. Een uitbreiding van bijna 500.000 lijnen. De contractwaarde
was 3 miljard gulden (1,35 miljard euro) en betrof een gebied dat groter was dan heel
Europa.
Iedereen deelde in de feestvreugde. Alle werknemers kregen een zakjapanner om het te
vieren. Nu is een rekenmachine een kermisartikel, maar destijds een duur ding.
Het project heeft nog veel vervolgopdrachten gehad, tot ver na 1984, het jaar waarin de
samenwerking met AT&T gestalte kreeg in APT. Saoedi-Arabië was jarenlang de
baksteen waarop PTI dreef.
Herman Goossens

tekst en foto: Overschakelen
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennis genomen van het overlijden
van:
Mevr. H. Bosselaar,
10 september 2017
Dhr. Th.W. Theebe,
18 september 2017
Mevr. D. van Busschbach – Bruijnzeel, 2 mei 2017
Dhr. G.S. Hofstee,

Kortenhoef
Hilversum
Laren
Hilversum

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van de VGG.
Naschrift:
Na het verschijnen van het vorige nummer werden wij er op geattendeerd dat
geen melding was gemaakt van het overlijden van Dhr. Van der Sleet.
Lammert van der Sleet was een markante figuur binnen PTI waar hij lange tijd
verantwoordelijk was voor de fabricageactiviteiten. In 1988 werd hij directeur
van de Philips Machinefabrieken in Eindhoven. Ook in zijn woonplaats
Eemnes was hij een man met tomeloze energie die zich ook liet gelden in de
lokale politiek. Hij was al geruime tijd ziek en ook geen lid meer van de VGG.
Veel oud-Philipsmedewerkers hebben hem op 14 juli j.l. uitgeleide gedaan.
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Checklist nieuwe zorgpolis
November is de maand waarin je huidige zorgverzekeraar de zorgpolis voor
het nieuwe jaar opstuurt. Het verschilt per verzekeraar of je de polis digitaal of
per post ontvangt. Je kunt er niet vanuit gaan dat, als je zelf niets verandert aan
je zorgverzekering, je zorgverzekering volgend jaar precies hetzelfde is. Waar
moet je op letten?

Premie
Zowel de premie van je basisverzekering, als die van je aanvullende verzekeringen kunnen veranderd zijn. Kies je voor een verhoogd eigen risico? Dan kan
ook de korting die je daarvoor krijgt anders zijn dan dit jaar.

Wijzigingen in vergoedingen
Heb je een aanvullende verzekering voor tandartskosten, fysiotherapie of
ergens anders voor? Let er dan op dat het aantal behandelingen dat je vergoed
krijgt, veranderd kan zijn. Ook de totale maximale vergoeding die je kunt
krijgen en de maximale vergoeding per behandeling kunnen aangepast zijn.
Neem dus even de tijd om de voorwaarden bij de polis door te nemen.

Wijzigingen in je persoonlijke situatie
Of je zorgverzekering nog wel bij je past, hangt niet alleen af van je
gezondheid op dit moment. Misschien denk je wel aan gezinsuitbreiding of ben
je volgend jaar van plan een lange reis buiten Europa te maken. Misschien
verwacht je een operatie, of ben je toe aan een (nieuw) hoortoestel. Ga na of je
huidige zorgverzekering nog wel past bij je persoonlijke situatie. Misschien
ben je ook wel duur verzekerd voor zorgkosten die je zelden of nooit gebruikt.

Check wat voor soort verzekering je hebt
Weet je of je een budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering hebt?
Het is hoe dan ook goed om te checken wat het aanbod voor 2017 is. Het kan
namelijk voorkomen dat je bijvoorbeeld een restitutie had, maar dat die in
2017 niet meer aangeboden wordt. Je kunt dan een aanbod voor een
combinatie- of naturapolis krijgen.
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Bij een budget- en naturapolis heeft je zorgverzekeraar niet met alle zorgverleners een contract afgesloten. Ga je naar een zorgverlener zonder contract,
dan moet je altijd een deel van de kosten zelf betalen.
Met een restitutiepolis heb je de meeste keuzevrijheid en ontvang je volledige
vergoeding van zorg. Deze polis is vaak wat duurder dan een naturapolis.
De combinatiepolis is een combinatie tussen de restitutie- en naturapolis. Voor
sommige zorgsoorten geldt enkel volledige vergoeding als je naar gecontracteerde zorgverleners gaat (zoals bij een naturapolis). Voor andere
zorgsoorten geldt dat je bij alle zorgverleners een volledige vergoeding krijgt
(zoals bij een restitutiepolis).

Heeft je zorgverlener ook in 2018 een contract met je
zorgverzekeraar?
Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar opnieuw contracten afsluiten met zorgverleners. Heeft je zorgverlener dit jaar een contract met je zorgverzekeraar?
Dan is het niet zeker of dit ook geldt voor 2018. Je zorgverzekeraar moet je 19
november kunnen vertellen of dit het geval is of niet.

Vergelijken loont
Uit bovenstaande blijkt al dat er heel wat kan veranderen aan je
zorgverzekering, ook al verander je er zelf niets aan. De Consumentenbond
adviseert je dan ook om zorgverzekeringen te vergelijken. Je kunt bij de
Consumentenbond je zorgverzekering vergelijken en eenvoudig je eigen
wensen opgeven. De best passende zorgverzekeringen krijg je dan op een rijtje.
Vergeet niet om ook daarbij ook naar de voorwaarden te kijken.
Je kunt in de meeste gevallen alleen nog een nieuwe verzekering afsluiten als
je de oude polis uiterlijk 31 december hebt opgezegd. Je hebt voor de nieuwe
verzekering dan de tijd tot 1 februari. De verzekering gaat dan altijd met
terugwerkende kracht in per 1 januari.
bron: consumentenbond.nl
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Uit de hobbyhoek
Kort geleden werd ik benaderd door iemand uit de HCC!Forth interessegroep,
met de vraag of deze groep en de VGG iets voor elkaar zouden kunnen
betekenen op het gebied van domotica. Dat is een hele mond vol en enige
uitleg is wel op zijn plaats.
De HCC kennen velen van ons
wel. De Hobby Computer Club
werd in 1977 opgericht als
platform voor iedereen die
interesse had voor alles wat
met computers te maken had.
Voor de HCC-dagen in
november nam je een dag vrij
om in Utrecht nieuwtjes op te
pikken en koopjes te scoren. Ik
zie nog die lange rij mensen
van de Jaarbeurshallen naar het Centraal Station, sjouwend met grote tassen en
dozen.
De HCC-dagen bestaan al lang niet meer, het verenigingsblad
Computer!Totaal (C!T voor de kenners) is verzelfstandigd en de internetdienst
is overgegaan in XS4ALL. Maar wat gebleven is zijn de onderafdelingen,
georganiseerd naar regio en naar onderwerp, waarin enthousiastelingen hun
hobby delen.
HCC!Forth is zo’n onderafdeling (interessegroep). Forth is een computertaal,
of eigenlijk een omgeving om op een interactieve manier met computerhardware om te kunnen gaan. Het dateert al uit het eind van de jaren 60, en
werd bedacht door Charles Moore om radiotelescopen te kunnen bedienen. De
naam is een variant van fourth (vierde), waarmee bedoeld wordt dat het gaat
om een taal die aangepast is aan het toepassingsgebied. De basis van Forth is
heel eenvoudig, maar bevat de mogelijkheid om heel eenvoudig je eigen set
van instructies (vocabulaire) daar aan toe te voegen. De charme van deze
structuur is dat het betrekkelijk eenvoudig is Forth aan het draaien te krijgen op
nieuwe computers, met een minimum aan eisen.
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Voor wie al nieuwgierig is geworden naar wat dit voorstelt en, net als ik nog
van niks weet, kan ik de site skilldrick.github.io/easyforth/ aanbevelen. Een
beetje basiskennis over computers is voldoende.
HCC!Forth kent zelf een aantal afdelingen die zich bezighouden met o.a. het
verder ontwikkelen van de programmeeromgeving, het ‘porten’ van Forth naar
nieuwe hardware en het maken van met Forth bespeelbare muziekinstrumenten.
Een van onze leden is betrokken bij het van de grond krijgen van een
HCC!Forth werkgroep op het gebied van domotica. Domotica is een
samentrekking van Domus (huis) en Robotica (automatische besturing): het
(automatisch) besturen van dingen in en om het huis. Een voorbeeld is het
regelen van de temperatuur in huis waarvoor al pakketten met
thermostaatkranen, draadloze controllers en internetinterfaces bij Gamma en
Conrad te koop zijn. Het lijkt een domein waar een hobbyist zich volop in kan
uitleven. De drempel wordt steeds lager omdat er voor niet al te veel geld
hardware en hobbykaartjes beschikbaar komen waarmee je een moeilijke
aanloopfase kunt omzeilen.
Het werken aan zo’n hobby wordt vaak een stuk leuker als je dat in
werkgroepverband kunt doen. Je kunt samen nieuwe ideeën ontwikkelen en
elkaar door de lastige periodes heen slepen. Het leuke aan een
gemeenschappelijk project is dat iedereen op zijn eigen gebied kan meedoen.
Te denken valt aan:


Sensoren ontwikkelen;



Commerciele sensoren ombouwen;



Software voor sensoren schrijven;



Communicatieprotocollen van commerciële sensoren ontcijferen;



Software voor een basisstation ontwikkelen en/of wijzigen;



Scripts voor toepassingen bedenken,
ontwikkelen of aanpassen.
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Het idee is dat zo’n werkgroep met enige regelmaat (denk aan eens per maand)
bij elkaar zou kunnen komen in onze sociëteit in Hilversum en verder
natuurlijk contact heeft via de gebruikelijke digitale kanalen. Het hebben van
enige voorkennis over Forth is geen vereiste. Als u interesse heeft om aan zo’n
werkgroep mee te doen, laat dat dan even weten door een mailtje of telefoontje
naar ondergetekende.

Herman Goossens
contact: zie colofon
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Renovatie van e-bike accu
Ik begon zo’n vijf jaar geleden mijn loopbaan als
redacteur van dit bulletin met een artikel over e-bikes,
een fenomeen dat met het jaar populairder wordt. Ik
schreef daarin dat een accu zo’n 3 – 5 jaar meegaat. Ik
heb dat inmiddels in de praktijk ondervonden. Na 4 jaar
redelijk intensief gebruik was de capaciteit tot ca. 50%
teruggezakt.
Ik schreef toen ook dat nieuwe accupacks duur zijn en ook dat heb ik in de
praktijk gemerkt. In mijn geval kostte een nieuwe accu ruim €700 en dan
kwam er ook nog een nieuwe lader bij, want de oude was niet compatible zoals
dat heet. Reden genoeg om serieus op zoek te gaan naar een alternatief.
Er zijn bedrijven die aanbieden een accu te renoveren of refurbishen. Ze
worden dan voorzien van nieuwe cellen. Een aanlokkelijke markt voor
beunhazen.
Maar ik vond via via toch een bedrijf in Utrecht waar ik mee in zee durfde
gaan. Voor minder dan de helft van de prijs van een nieuwe accu, kreeg mijn
oude pack nieuwe cellen, met in totaal 30% meer capaciteit. En ik kon mijn
oude lader blijven gebruiken!
Er zijn een paar kanttekeningen bij te maken:
 Niet alle merken zijn te renoveren. Vooraf goed informeren.
 Soms gaat er functionaliteit verloren. Zo kon ik niet meer zien op het
display hoever de accu ontladen was en moest ik voortaan op de gereden
kilometers afgaan. Dit was (achteraf) wel bekend, maar niet verteld.
 In het seizoen kan de doorlooptijd van zo’n renovatie oplopen tot 6 weken,
maar op het ogenblik is die minder dan een week.
Voor meer informatie: www.fietsaccu.nu.
U kunt daar ook checken of uw type accu te
renoveren is.
Herman Goossens
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Tot besluit

Ondertekenen kan op: www.natuurenmilieu.nl
Herman Goossens
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Eindredactie:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
Hasselaarlaan 66, 3755 AX, Eemnes
Email: hjm.goossens@gmail.com
Opmaak en vormgeving:
Hr. J. Rebel
tel. 5256649
Algemeen:
Hr. J.van Hunnik
tel. 5338555
Gebouwbeheerder
Voor gebreken of onderhoud:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
(Klachten etc. a.u.b. noteren in het zwarte boek
op de bar van de soos!!!)

Telefoonnummers
De telefoonnrs. vermeld zonder kengetal
hebben allemaal kengetal 035.
Hobbyclub (ma-, woensdag)
Hr. W.G. Kuiper
tel. 6854862
Klaverjassen (di-, do-middag)
Hr. T. van Bokhorst
tel. 6831988
Hr. A. v.d. Berkt
tel. 0620436889
Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
Hr. J.D. Grondman
tel. 6858767
Hr. J. Dijkstra
tel. 6214373
Koersballen (zaterdag)
Mw. H.H. Schmitz-Baljeu

tel. 5386361

Teken- en Schildercursus
Vacant

De sociëteit
Larenseweg 165-167, 1222 HG Hilversum.
Elke maandagmiddag kunt u hier terecht
voor een praatje met oud-collega’s, voor
een drankje, een spelletje kaart, sjoelen,
schaken, bridgen etc.
tel. 6855471
Bridge (wo-middag)
Hr. J.M. Witteveen

tel. 5418471

Creativiteitscursus
(di-ochtend om de veertien dagen)
Hr. H. Weijman
tel. 6850064
Biljarten (wo- en do-middag)
Hr. J.M. Walet (algemeen) tel. 6858268
Hr. L.A.C. Aquina (wo)
tel. 6830613
Hr. A.A. Rigter (do)
tel. 6944000
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Bestuur
Voorz.: Hr. W.J.C. Gooiker tel. 6239644
1e secr.: Hr. J. Rebel
tel. 5256649
2e secr.: Hr. Fr. v.d. Post
tel. 6560212
1e penn.: Hr. Fr. Dams
tel. 6421374
2e penn.: Vacant
Pensioen zaken:
Hr. G.J. Visscher
tel. 5881085
Werkplaatscommissaris:
Hr. J. Dijkstra
tel. 6214373
Eindredactie Informatie Bulletin:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
Gebouwenbeheer:
Hr. A.van Bruchem
tel. 0642233490
Bestuursvergadering:
Meestal de eerste maandagmiddag van de
maand.
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LARENSEWEG 187
TEL. 6858390 H’SUM

VOOR AL UW CV AANLEG
EN STORINGEN
___________________________________________
 GAS en WATERLEIDING
 SANITAIR-ELEKTRA
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